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I. Az önkormányzati vagyon nagysága, értéke 

 

Bonyhád Város Önkormányzatának vagyonát tételes bontásban az önkormányzati 

vagyonkataszter tartalmazza. A vagyonkataszter kezelését, karbantartását, aktualizálását az 

önkormányzattal kötött szerződés keretében a TérNyerő Konzorcium megbízásából Bolbach 

János egyéni vállalkozó végzi. Az önkormányzat vagyonelemeinek 2017. évi összesített 

értékét Bonyhád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

11/2018 (V. 25.) számú önkormányzati rendeletének 4. és 7. /mellékletei tartalmazzák.    

A vagyon könyv szerinti értékének változását a mérlegfőösszeg szemlélteti: 

- 2015. január 1-jén  7 503 940 e Ft, 

- 2016. január 1-jén   7 851 155 e Ft,  

- 2017. január 1-jén   7 668 415 e Ft, 

- 2018. január 1-jén 9 507 630 e Ft. 

 

Mivel az önkormányzat vagyonának túlnyomó része forgalomképtelen, vagy csak 

korlátozottan forgalomképes (törzsvagyon), ezért a vagyon valódi forgalmi értékét 

meghatározni nem lehetséges. Azonban jól látszik, hogy a tavalyi évben befejeződött 

beruházások nagyságrendekkel megemelték a mérlegfőösszeget. Ez az emelkedő tendencia 

várható idén is, hisz számos projekt befejezése várható. 

 

II.  

Bonyhád Város Önkormányzatának ingatlanvagyonát érintő változások 2017. évben a 

következők voltak: 

 

II.1. Ingatlanvásárlások 

 

A 2017-es év ingatlanvásárlás szempontjából nem volt olyan mozgalmas, mint a 2016-os, 

amikor is, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

pályázatainkhoz kapcsolódóan számos ingatlant vásároltunk meg. 

Az ipari park bővítéséhez szükséges területek megvásárlása kapcsán 4,4752 terület 

5 500 000,- Ft/ha összegű vételárát 2017. május hónapban fizettük ki a megkötött adásvételi 

szerződések alapján az eladóknak. 

2017-ben egyetlen ingatlan megvásárlásáról döntött a képviselő-testület, melynek során egy 

208 m
2
 nagyságú, saját használatú út megnevezésű külterületet vásároltunk meg 10 000,- Ft 

értékben. 

 

A Bonyhád és Bonyhád-Majos között megépült kerékpárutat a földhivatali ingatlan-

nyilvántartásba bejegyeztettük és a térképeken is feltüntetésre került. 1992-ben 

önkormányzati beruházásként, állami ingatlanon építették meg a kerékpárutat, amelynek 

művelési ága szántó és erdő volt a tavalyi évig. Az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás 

2017-ben megtörtént, aminek eredményeként a „kerékpárút” művelési ágú ingatlanok 

Bonyhád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik. Ez azért is volt fontos feladat, mert 

egy esetleges kerékpárút felújítására kiírt pályázaton csak akkor tudunk sikeresen részt venni, 

ha az önkormányzati tulajdonban van. 

 

II.2. Ingatlanértékesítések 

 

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 14/2015. (VI.24.) 

számú önkormányzati rendelet figyelembevételével az Önkormányzat mind az 

ingatlanértékesítéseknél, mind a piaci alapú bérbeadásnál - szűk kivételektől eltekintve -  
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versenyeztetést, a kialakult gyakorlat alapján nyilvános árvereztetést folytat le. A nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti 

meg, Önkormányzatunk esetében minden 200 000,- forint forgalmi értéket meghaladó 

ingatlan vonatkozásában.  

 

A tavalyi évben hét önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesítettünk. Ezek jellemzően 

beépítetlen belterületi ingatlanok, de volt köztük zártkert illetve külterületi ingatlan is. 

Ezekből az értékesítésekből 33 millió Ft bevétele származott önkormányzatunknak. 

 

III. Az Önkormányzat társasági részesedéseit érintő változások  

 

Bonyhád Város Önkormányzata 2017. évben a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által 

működtetett Elektronikus Árverési Rendszer oldalán a Farkas és Társai Végrehajtói Iroda által 

meghirdetett ingóárverésen – a képviselő-testület 190/2017 (X. 5.) sz. határozatának 

felhatalmazása alapján - 10 400,- Ft vételárért megvásárolta a „Fűtőmű” Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft 0,05% tulajdoni hányadát.  

 

 

IV. Az Önkormányzati vagyon hasznosítása  

 

IV.1. Lakások és helyiségek bérbeadása 

 

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások száma 148, amelyből 131 szociális és 17 

szolgálati lakás céljára, vagy piaci alapon került bérbeadásra. A lakásállomány 

komfortfokozat szerinti megoszlása a következő: 90 db összkomfortos, 48 db komfortos, 9 db 

komfort nélküli és 1 db szükséglakás. 2017-ben összesen 4 bérlakás kiutalása történt meg.  

 

Az önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma 71, amelyek közül 

8 nincs bérbe adva – ezek jellemzően előnytelen fekvésű vagy állapotú ingatlanok, amelyek 

hasznosítására többször tettünk kísérletet, többnek már sikerül is bérlőt találni idén - vagy 

egyéb módon hasznosítva. 2017-ban 6 bérleti jogról döntő nyilvános árverést tartottunk, 

ezekből öt volt eredményes. Bérleti szerződések módosítására 2 alkalommal került sor. 

 

Az épületállományunk nagy része továbbra is felújításra szorul. Az épületállománnyal 

kapcsolatos kezelői feladatokat a Bonycom Nkft. látja el, de a renoválási munkák volumene a 

napi karbantartási, állagmegóvási feladatokat jóval meghaladja.  

 

2017. évi költségvetés terhére tovább folytatódott a 2016. évben elkezdett Szent Imre utca 1. 

alatti épület felújítása. Nyílászáró cserére került sor a földszint 5. szám alatti üzletben, 

valamint az I. emelet 2. számú lakásban, továbbá az épület belső, udvari homlokzata került 

teljes felújításra, mely kilenc lakást és öt üzletet érintett. Ugyancsak felújításra, cserére került 

a Szabadság tér 7. számú társasház bejárati nagykapuja. Mindezen munkákra összesen 8.727 e 

Ft-ot fordított önkormányzatunk. 

 

A képviselő-testület 85/2017 (IV. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy 2 lakás 

esetében a bérlőkiválasztási jogot átengedi a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságnak. A 

megállapodás értelmében 2017. december 31-ig a TMRFK  2-2 millió forint ellenértéket 

megfizette az Önkormányzat részére a két lakás bérlőkiválasztási jogáért cserébe. 

 

A bérlakások esetében a bérleti díjbevétel éves 3,1 millió forintos összege emelkedést mutat 
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(2015-ben és 2016-ban is hozzávetőleg 21,5 millió forint) az előző évekhez képest, a nem 

lakásra szolgáló helyiségeknél az emelkedő tendencia továbbra is fennáll, 33,7 millió forint 

(2015: 31,5 millió forint, 2016: 32,4 millió forint) összeggel. Továbbra is érzékeny terület a 

magas bérleti díjtartozás. Bonyhád Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok 

nyilvántartott díjtartozása (rezsiköltség-tartozások nélkül) a következők szerint alakult:  

2015. január 1-jén: 

- lakbérhátralék 3 792 860,- Ft 

- egyéb bérlemény tartozások: 1 246 525,- Ft 

2016. január 1-jén: 

- lakbérhátralék 3 721 846,- Ft 

- egyéb bérlemény tartozások: 2 013 575,- Ft 

2017. január 1-jén: 

- lakbérhátralék 3 748 393,- Ft 

- egyéb bérlemény tartozások: 1 527 410,- Ft 

2018. január 1-jén: 

- lakbérhátralék 3 951 507,- Ft 

- egyéb bérlemény tartozások: 1 771 269,- Ft 

 

A számokból is megmutatkozik, hogy a hátralékok összvolumene számottevően nem változik. 

Ugyanakkor idén az egyéb bérleményeknél fennálló tartozások már 1 millió forint alá 

csökkentek. A jogcím nélküli lakáshasználókkal szemben 2017. év végén 8 per volt 

folyamatban – valamennyi ügy végrehajtási szakban van.  

 

IV.2 Egészségügyi feladatellátás 

 

Bonyhád Város Önkormányzata 2015-ben visszakapta a Magyar Államtól az Ablonczy-ház 

tulajdonjogát. Bonyhád Város Önkormányzata és a GYEMSZI – jelenleg ÁEEK - között 2015 

februárjában köttetett megállapodás ezzel kapcsolatban, így 2015 márciusától már ismét 

önkormányzati tulajdon volt az ingatlan. A megállapodás rendelkezik arról, hogy az ingatlant 

a tulajdonszerzéstől számított 15 évig az önkormányzat a megjelölt hasznosítási célnak 

megfelelően köteles hasznosítani, valamint az állagát megóvni. A vagyonhasznosításról szóló 

tárgyévi beszámolónkat a képviselő-testület 235/2017. (XII.14.) sz. határozata szerint 

továbbítottuk az ÁEEK felé. 

 

IV. 3. Sport és ifjúsági ügyek 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdésének 15. pontja alapján az Önkormányzat feladata a sport és ifjúsági ügyek ellátása. 

Az önkormányzat 2015-ben - képviselő-testületi határozatok alapján -  megállapodást kötött a 

Bonyhád Völgység Labdarúgó Clubbal, a Majosi Sportegyesülettel, valamint a Bonyhád-

Börzsöny Sportegyesülettel az adott településrész sport és ifjúsági tárgyú önkormányzati 

feladatok ellátását illetően. 2017. évben is a megállapodást szem előtt tartva működtek a város 

labdarúgó egyesületei. 

2017-ben zajlott a Városi Sportcsarnok felújítása, így a Bonyhádi Kosárlabdázók 

Sportegyesülete a Zombai Általános Iskola tornatermében játszotta hazai mérkőzéseit. 2017. 

május 1-jétől a felújítási munkálatok idejére a mindennapos irodai munkák miatt térítésmentes 

használatba kapta a Bonyhád, Rákóczi u. 8. fsz. 2. sz. alatti önkormányzati üzlethelyiséget, 

majd november 1-jétől a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal épületének 1. emeleti 

irodáját. 
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IV. 4. Állami és egyházi feladatellátásra átadott ingatlanok 

 

Bonyhád Város Önkormányzata a tulajdonosa a bonyhádi ingatlan-nyilvántartásban 78/1 

helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 7150 Bonyhád, Szabadság tér 1. szám alatti 

épületnek, ahol 2013. január 1-jétől a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási 

Hivatala működik. Az ingatlan használója a Tolna Megyei Kormányhivatal, az épületben a 

Kormányablak, a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, valamint a Foglalkoztatási 

Osztály működik.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdése alapján a 2016. 

december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 

köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és 

vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ 

ingyenes vagyonkezelésébe került. Mindezekre tekintettel Bonyhád Város Önkormányzata a 

Tamási Tankerületi Központtal kötött megállapodást Bonyhád Város Önkormányzata által 

működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételéhez kapcsolódó vagyon 

átadás-átvételéről és a vagyonkezelésről. Ezen megállapodások értelmében került a Bonyhád, 

Fáy ltp. 34. sz. alatti Széchenyi Iskola épülete, a Bonyhád, Szent I. u. 7. sz. alatti Vörösmarty 

Iskola épülete, valamint a Bonyhád, Perczel M. u. 48. sz. alatti Zeneiskola épülete a Tamási 

Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe. 

 

Bonyhád Város Önkormányzatának képviselő-testülete 66/2017 (III. 30.) sz. határozatában 

döntött a 5236/1, 0715/1 hrsz-ú 0,0798 m2 területének állami tulajdonba adásáról. A 

térítésmentes tulajdonba adás megtörtént, a terület a Magyar Állam tulajdonába került, a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt, mint vagyonkezelő került bejegyzésre. 

 

Bonyhád Város Önkormányzatának képviselő-testülete 68/2017. (III.30.) számú határozatával 

döntött a Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületének a Magyarországi Evangélikus 

Egyháznak működtetésre való átadásáról. A vagyonkezelési szerződés 2017. szeptember 1-jei 

hatállyal határozatlan időre köttetett. 

 

 

Az összefoglaló célja annak bemutatása volt, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodása 

2017-ban is az önkormányzati törvény által meghatározott közfeladatok ellátást szolgálta - a 

nemzeti vagyonról szóló törvényben kijelölt keretek között. A vagyongazdálkodás feladatait 

részletesen 2017-től a 34/2017. (II.16.) sz. határozattal elfogadott közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terv jelöli ki. 

 

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Bonyhád Város 

Önkormányzata 2017. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék! 

 

Határozati javaslat: 

 

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bonyhád Város Önkormányzata 2017. évi 

vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 
Határidő: - 

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester 
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Bonyhád, 2018. június 20. 

 

 

        Filóné Ferencz Ibolya 

                polgármester 


